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Avhandling om lek utanför skolan i
digitala gemenskaper utsedd till
Skolportens favorit

Digitaliseringen har förändrat barns lek. Många barns lärande i leken sker i en
hybrid verklighet, där det fysiska och det digitala är så sammanflätat att det
inte längre är fruktbart att separera dem. Det konstaterar Marina Wernholm
som forskat om lek utanför skolan i digitala gemenskaper. Nu har hennes
avhandling valts till favorit av Skolportens lärarpanel.

Avhandlingen bygger på intervjuer, samtal och observationer med nitton barn
mellan 8 och 12 år. Bland annat har barnen filmat sig själva när de spelar



digitala spel. En av de fyra delstudierna fokuserar på självrepresentationer,
där barnen intervjuas om bilder och videor som de själva har gjort och
publicerat och var de hämtat inspiration. Den tredje delstudien fokuserar på
flickors spelande. I avhandlingen ingår också en litteraturstudie.

- Det var viktigt att belysa ämnet utifrån barnens perspektiv och de främsta
resultaten visar att för dem är den fysiska och digitala leken sammanflätad.
Det här är inte helt enkelt för vuxenvärlden att greppa och jag menar att vi
vuxna behöver förstå att den digitala leken äger rum i en hybrid verklighet,
säger Marina Wernholm i en intervju med Skolportens forskningsmagasin.

Avhandlingen innehåller även empiriska modeller och konceptuella ramverk,
tänkta som stöd för pedagoger både inom förskola, grundskola, fritidshem
men också inom lärarutbildningen.

– Jag hoppas att alla som har med barn att göra ska kunna använda sig av
resultaten för att förstå varför barnen vill göra vissa saker, inte bara att de
gör det, säger hon.

"Avhandlingen undersöker barns lärande genom lek i en hybrid verklighet,
där det fysiska och digitala är tätt sammanflätat och leder till nya ord och
inramningar. Skolan behöver lägga till ett perspektiv i undervisningen som
synliggör dessa nya lärandeerfarenheter för att kunna främja det eleverna
behöver i vår alltmer digitaliserade värld", skriver Lärarpanelen i sin
motivering.

Skolportens intervju med Marina Wernholm hittar du här. Den är publicerad
i Skolportens forskningsmagasin nr 1/2021.

Avhandlingen som lades fram vid Linnéuniversitetet hittar du här.

Alla avhandlingar som valts till favorit av Skolportens lärarpanel hittar du
här.

Skolportens lärarpanel består av tolv verksamma inom skolan och förskolan
som till varje nummer av Skolportens forskningsmagasin väljer ut läsvärda
avhandlingar bland de senast publicerade på Skolporten.se. Mer om
lärarpanelen hittar du här.

https://www.skolporten.se/fou/skolportens-favorit-digital-lek-i-en-hybrid-verklighet/
https://www.skolporten.se/forskning/skolportens-magasin/
https://www.skolporten.se/forskning/avhandling/childrens-learning-at-play-in-a-hybrid-reality/
https://www.skolporten.se/forskningskategori/favorit/
https://www.skolporten.se/forskning/avhandlingar/
https://www.skolporten.se/forskning/lararpanelen/


För mer information vänligen kontakta:

Moa Duvarci Engman, chefredaktör, forskningsmagasinet Skolporten, tel 073-
506 46 49, moa.engman@skolporten.se

Susanne Sawander, forskningsredaktör, tel 070- 310 18 29,
susanne.sawander@skolporten.se

Om Skolporten ABSkolporten mål är att underlätta vardagen för skolans
lärare och ledare genom att svara mot de önskemål och behov som de har i
sin profession. På skolporten.se publicerar vi varje dag aktuella skolnyheter,
debatter och forskningsresultat. För mer information om företaget och våra
övriga tjänster, vänligen läs mer på www.skolporten.se.
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